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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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Програма „Застъпници за човешки права”, Ню Йорк
Краен срок: 1 ноември 2013 г.
Основана през 1989 г., Програма „Застъпници за човешки права”, (Human Rights
Advocates Program - HRAP) е успешен модел за изграждане на капацитет в
областта на човешките права.
Могат да кандидатстват: юристи, журналисти, лекари, учители, социални
работници, обществени организатори и други правозащитници.
Източник: http://hrcolumbia.org/hrap/
Стипендии за бакалаври, магистри и докторанти
Краен срок: 1 септември 2013 г. или 1 март 2014 г.
Германската фондация "Хайнрих Бьол" (Heinrich B?ll Stiftung) отпуска около 1000
годишни стипендии за бакалаври, магистри и докторанти за следващата
академична година.
Конкурсът е отворен за хора в различни специалности и от различни
националности, записани във вузове в Германия (Fachhochschule и
Kunsthochschule).
Освен отличен успех от досегашното си обучение, кандидатите трябва да докажат
и че са социално и политически ангажирани и имат интереси в основните
дейности на фондацията като екология и устойчиво развитие, демокрация и
човешки права. Предимство ще имат например докторантите, които пишат труд
по някоя от тези теми. Задължително е владеенето на немски език.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2091345_stipendii_za_visshe_obr
azovanie_v_germaniia/
Достъпен град 2014
Краен срок: 10 септември 2013 г.
Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град" 2014.
Ежегодната награда отличава и дава признание на градове, които са отдадени на
идеята да осигурят достъпна среда за всички, особено на хората с увреждания.
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Наградата е част от по-широките усилия на ЕС за създаване на Европа без
бариери.
Право на участие в конкурса имат градовете с население не по-малко от 50 000
жители. Те могат да подадат своите заявления за участие до 10 септември 2013 г.
на английски, френски или немски език. Градовете-кандидати ще се оценяват за
техния интегриран подход в четири ключови области: застроена околна среда и
обществени пространства; транспорт и свързаната с него инфраструктура;
информация и комуникации, включително нови технологии и обществено
достъпни съоръжения и услуги.
Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания. Със
застаряването на нашето общество броят на хората с увреждания или на тези със
затруднена подвижност нараства с всеки изминал ден. Осигуряването на
достъпност на тези хора носи икономически и социални ползи и допринася за
устойчивостта и целостта на градската среда. В съответствие с Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания, достъпността е един от стълбовете на
Стратегията на Европейския съюз за уврежданията 2010-2020 г., която има за цел
създаването на Европа без бариери за всички.
Източник: http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm
Фотоконкурс „Европа в моя регион” 2013
Краен срок: 23 август 2013 г., 24:00 (обяд) Central European Summer Time
Искаме да чуем (и да видим!) Как се използват инвестициите на ЕС? Кои са
проектите, които водят до истинска промяна за местните общности?
За да участвате, всичко, което трябва да направите, е да направите снимка на
проект, получил финансиране от ЕС с табела с информация за финансиране и
знамето на ЕС някъде в снимката.
Споделете снимките си и ще имате шанс да спечелите 1 000 евро за цифров
фотоапарат и екскурзия за двама до Брюксел през месец октомври 2013 година.
Twitter: # EUmyRegion
Източник: https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
Европейски конкурс за оригинални културни проекти
Краен срок: 19 август 2013 г.
Конкурсът @diversity-Иновативни Идеи търси 15 оригинални предложения за
културни проекти, в които се използват информационните и комуникационни
технологии, за да се финансира, произвежда и разпространява културно
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съдържание.
Идеите трябва да попадат в поне една от следните категории: създаване,
разпространение, осигуряване на достъп или финансиране на културата.
Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/konkursi/2013/06/26/2089425_evropeiski_konkurs_
za_originalni_kulturni_proekti/
Фонд за климата на ЕКОЕНЕРГИЯ за европейски неправителствени
организации
Краен срок: 15 септември 2013 г.
ЕКОЕНЕРГИЯ е наскоро стартирала мрежа от европейски НПО, желаещи да
насърчат използването на електроенергия от възобновяеми източници. За всеки
MWh електроенергия, продаван като ЕКОЕНЕРГИЯ, 10 цента отиват във Фонда за
климата на ЕКОЕНЕРГИЯ.
Целта на парите на Фонда за климата е да финансира проекти за възобновяема
електроенергия в развиващите се страни и се търсят подходящи проекти за
финансиране между есента на 2013 и есента на 2014 г.
Поканата е отворена за европейски организации или организации с активна
комуникация (и мрежа) в Европа. Желателно е организацията да има 5 години
опит с енергийни проекти в развиващите се страни.
Източник: http://www.ekoenergy.org/our-results/climate-fund-call-for-projects/
Конкурс за общо лого на оперативните програми
Краен срок: 1 октомври 2013 г.
Всеки желаещ може да участва като:
- изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
- представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и
английски език
- представи предложението на хартиен и на електронен носител
- представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4707
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Покана за представяне на предложения в рамките на Работната програма на
Седма рамкова програма
Краен срок: 1 октомври 2013 г.
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с
поканата в рамките на Специфична програма „Сътрудничество" – Храни,
земеделие и рибарство, биотехнологии – FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS.
Общият бюджет по поканата възлиза на 3 000 000 EUR.
Източник: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=42403&category=72
Покана за представяне на предложения в рамките на Работната програма
на Седмата рамкова програма
Краен срок: 10 декември 2013 г.
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с
поканата в рамките на Специфична програма „Сътрудничество“ –
Информационни и комуникационни технологии: FP7-2013-ICT-FI.
Общият бюджет по поканата възлиза на 130 000 000 евро.
Източник: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=42396&category=72
Улесняване на транснационален туристически обмен извън сезона в
Европа, насърчаване на възрастните граждани да пътуват
Краен срок: 26 септември 2013 г.
Предложенията следва да:
- се съсредоточат върху целевата група на възрастните;
- Да се основават на транснационалните публично-частни партньорства;
- Да предложат модел или механизъм за транснационален обмен;
- Да бъдат технически и финансово устойчиви;
- Да бъдат измерими;
- Да правят видима подкрепата на Европейския съюз за този проект.
Максимален принос на общността на проект: 340 000 евро.
Бюджет: 1 000 000 евро
Източник:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6766&lang=en
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Международна младежка конференция "Европейските ценности за
бъдещето на страните от ЮИЕ"
Краен срок: 10 септември 2013 г.
Могат да кандидатстват младежки лидери, работници и активисти на възраст
между 18-30 от Македония, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия,
Франция, Гърция, Германия, Косово, Черна гора, Италия, Румъния, Сърбия,
Словения и Турция.
Място на провеждане: 19-23 септември 2013 г., Крушево, Македония
Източник: http://www.krusevoconference.org.mk/
Журналисти, поканени на Европейските дни на младежките медии
Краен срок: 15 август 2013 г.
Могат да кандидатстват млади журналисти на възраст между 18 и 30 години,
които са граждани или юридически жители на държава-членка на ЕС.
Място на провеждане: Европейски парламент, Брюксел, Белгия; 15-17 октомври
2013 г.
Източник: https://www.facebook.com/events/579803128724391/
Европейска награда за най-добро съдържание за деца
Краен срок: 31 октомври 2013 г.
Европейската награда за най-доброто съдържание за деца отличава качествено
съдържание за 4-12 годишни деца и насърчава производството на ново
съдържание, което да предложи на младите хора онлайн възможности да се учат,
да играят, да откриват и да измислят.
Конкурсът е отворен за деца, младежи и възрастни в Австрия, Белгия, България,
Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция,
Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Холандия , Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения,
Испания и Обединеното кралство.
Може да бъде представяно онлайн съдържание във всяка форма - уеб сайтове,
блогове, видео приложения и игри - но то трябва да бъде предназначено за
използване от деца или млади хора. Съдържанието може да бъде новосъздадено за
участие в конкурса или съдържание, което вече съществува.
За повече информация, свържете се с представителите на национално ниво.
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За България: Luiza Shahbazyan
luiza.shahbazyan@online.bg
Източник: http://www.bestcontentaward.eu/home
Грантове за предотвратяване на незаконното използване на Интернет
Краен срок: 7 октомври 2013 г.
Приоритети:
- Подкрепа за сътрудничество между експерти и правоприлагащите органи за
разбирането и борбата с престъпленията в киберпространството, като например
кибератаките, измами онлайн, кражба на самоличност и свързаната с него
престъпност и незаконната търговия в интернет;
- Действия за установяване на стандартни форми за исканията на
правоприлагащите органи за частния сектор и обратно;
- Сътрудничество за разработване и обмяна на ефективни методи за борба с
тероризма, расистко и ксенофобско съдържание в интернет, включително
съдържание, подстрекаващо непълнолетни.
Това също така включва:
- Предотвратяване и борба срещу сексуалната експлоатация на деца он-лайн и
сексуална експлоатация и насилие на деца, включително предотвратяване на
рецидиви, идентифициране на деца жертви чрез порнографски материали;
- Идентифициране на нарушителите чрез кредитни карти, като част от
европейската политика за престъпленията в кибернетичното пространство;
- Засилване на сътрудничеството между правоприлагащите органи в областта на
борбата с насилието над деца чрез комуникационни системи;
- Дейности за насърчаване на сътрудничеството с Европейския център за
киберпрестъпност в Европол или оказване на подкрепа на Глобалния алианс
срещу сексуалния тормоз в мрежата.
Кандидатурите задължително се представят от органи и организации със статут
на юридическо лице, установено в една от държавите членки на ЕС.
Общата сума за съфинансиране на безвъзмездни средства, предвидени по
настоящата покана, е 5 000 000 евро. Проектните предложения, търсещи
съфинансиране от ЕС за по-малко от 100 000 евро, няма да бъдат разглеждани. Не
е определен максимален бюджетен лимит, но размерът на исканията за
съфинансиране от ЕС ще бъдат оценени с оглед на очакваните резултати и
цялостното качество на проектите. Размерът на исканото финансиране от ЕС не
може да надвишава 90% от общите допустими разходи по проекта.
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Източник: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-andsafeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targetedcall/index_en.htm

ОКОЛО 40% ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПРИТЕЖАВАТ ЕВРОПЕЙСКА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА. А ВИЕ ИМАТЕ ЛИ?
Според най-новите данни над 190 милиона души притежават европейска
здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която им позволява да получат спешна
медицинска помощ и да се наслаждават на безгрижна ваканция, когато пътуват в
рамките на Европейския съюз, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия.
Броят на притежателите на ЕЗОК се увеличава непрекъснато, като за 2012 г.
той е нараснал с 15 милиона души в сравнение с предходната година.
Европейският комисар за трудовата заетост, социалните въпроси и
приобщаването Ласло Андор заяви: „Европейската здравноосигурителна карта е
истински успех — около 40% от европейците понастоящем притежават такава
карта, която би могла да им спести време и пари ако се разболеят или се наранят
по време на пътуване в чужбина. По принцип нe възникват проблеми при
използването на ЕЗОК. Въпреки това, ако дадена държава членка не спазва
задълженията си съгласно правото на ЕС и отказва да признае картата,
Комисията ще предприеме действия, за да защити правата на европейските
граждани“.
ЕЗОК удостоверява, че дадено лице има право да получи спешно лечение в
рамките на обществената система за здравеопазване на приемащата държава при
същите условия и разходи, както гражданите на тази държава. Картата се издава
безплатно от националната здравноосигурителна институция в държавата по
произход. ЕЗОК не може да бъде използвана за покриване на планирано лечение в
друга страна.
Болниците, които предоставят обществени здравни услуги, са длъжни да признаят
ЕЗОК. В повечето случаи пациентите, притежаващи ЕЗОК, получават
необходимите здравни грижи и направените от тях разходи биват възстановявани
без проблеми. В случай че тяхната ЕЗОК не бъде приета, пациентите следва да се
обърнат към съответната здравна институция на страната, която посещават.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Телефонните номера за спешни случаи са лесно достъпни чрез приложението
ЕЗОК за смартфони и таблети (вж. по-долу). В случай на повторен отказ
пациентите следва да поискат помощ от здравните институции в държавата си по
произход. Ако продължават да се сблъскват с проблеми, пациентите следва да се
обърнат към Европейската комисия. Комисията може да разследва твърденията
за нарушение и да повдигне въпроса пред органите на засегнатата държава,
както наскоро направи с Испания (IP/13/474). Ще бъдат открити процедури за
нарушение срещу държавите членки, които не прилагат правото на ЕС относно
използването на ЕЗОК.
В приложението ЕЗОК ще намерите обща информация за картата, телефонни
номера за спешни случаи, информация за покритите от картата лечения и
разходи, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого
трябва да се свържете, в случай че загубите картата си. Приложението обхваща 27
държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То е
достъпно на 24 езика с възможност за превключване от един език на друг.
Приложението скоро ще бъде адаптирано, за да се вземе предвид скорошното
присъединяване на Хърватия към ЕС.
Приложението не замества ЕЗОК.
За повече информация
Европейска здравноосигурителна карта
Уебсайт на Ласло Андор
Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter
Можете да се абонирате за безплатния електронен бюлетин на Европейската
комисия в областта на трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването
За контакти
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Източник: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВИВИАН
РЕДИНГ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ ОТ ДЕБАТА ЗА
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Дебат за бъдещето на Европа
23 Юли 2013
1. Протеститe в България
Политическата
обстановка
в
България
е
поляризирана.
Призовавам
всички
политически
сили в страната към диалог и
консенсус в името на стабилността и
просперитета на държавата.
Всекидневните
публични
демонстрации го показват много
ясно: необходимо е реформите в
страната да продължат. Те изразяват
сериозните
притеснения
на
българското
общество
за
върховенството на закона.
Симпатизирам на българските граждани, които протестират по улиците срещу
корупцията. България трябва да продължи реформаторските си усилия. Сега е
моментът да се засилят действията за реформиране на съдебната система и за
борба с корупцията.
Модерните демокрации и динамичните икономики са несъвместими с олигархиите.
2. Младежка безработица
Не трябва да има лица под 25 години, които да чакат повече от четири месеца за
работа, стаж или чиракуване. Европейският съюз осигурява над 6 милиарда евро, а
Комисията излезе с предложение тези средства да бъдат предоставени още от
следващата година. Сега е важно националните правителства да представят
конкретни предложения, за да може да започне отпускането на средства.
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Нуждаем се от един истински европейски пазар на труда. Накрая с приключването
на 2013 година последните пречки пред българските и румънските граждани, които
искат да потърсят работа в други държави от ЕС, ще отпаднат. Тези, които желаят
да си намерят работа в чужбина, трябва да се възползват от възможността, която
предлагат отворените граници. Комисията иска да се увери, че гражданите на ЕС,
които имат желание да потърсят професионална реализация в друга страна от ЕС,
ще могат да получават обезщетения за безработица от собствената си държава за
период, по-дълъг от три месеца.

3. Свободно движение
Свободното движение е много важно за българите: според 74 % от тях това е найважното и ценно право, което свързват с европейската интеграция (средният
процент за ЕС е 52 %).
Искам това да е напълно ясно: свободното движение е фундаментално право и не
подлежи на договаряне. Нека не допускаме езикът да ни заблуждава: европейските
граждани, които упражняват правото си на свободно движение, не са „имигранти“.
Всички европейски граждани имат еднакви права. Искам също така да е ясно, че
ромите са граждани на ЕС и като такива имат право на свободно движение.
Ако днес популистката реторика печели гласове, то утре за нея ще плащат
поколения европейски граждани. Ето защо очаквам, че националните лидери ще
проявят решителност и няма да се поддадат на този популизъм.
Ще продължа да се боря за отстояването на основното право на свободно
движение.
4. Механизъм за сътрудничество и проверка/съдебна реформа
Механизмът за сътрудничество и проверка беше условие за присъединяване към
Съюза и ще продължи да действа, докато не бъдат постигнати всички показатели,
договорени през 2006 г. По отношение на този механизъм бих искала да подчертая
думата „сътрудничество“. Сътрудничеството е двупосочен процес. Тук сме, за да
дадем насоки и да помогнем чрез структурните фондове, необходимите реформи
обаче трябва да бъдат осъществени от България и да бъдат последователни и
решителни, за да се постигнат по-голям професионализъм, по-голяма отчетност и
ефикасност.
Силната и независима съдебна система не е лукс, а необходимост за обществения
живот на всяка държава. Една ефикасна съдебна система, на която може да се
разчита, ще бъде по-легитимна за обществото и ще донесе икономически ползи.
Постигането на резултати по линия на Механизма за сътрудничество и проверка е и
мощно средство за възвръщане на доверието на гражданите в политическите и
съдебните институции.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11

12

5. Шенген
Има опасения, че външните притеснения за темпа на реформите в България може
да дадат отражение върху решението за допускането на страната в Шенген като
пълноправен член. Искам ясно да заявя: Комисията счита, че както България, така
и Румъния отговарят на техническите критерии за премахване на проверките и за
пълноправно присъединяване на двете държави към Шенген. Сега е необходимо да
бъде взето политическо решение и то единодушно от всички държави членки в
Съвета.
Мисля, че държавите членки трябва да покажат, че заслужават доверие: ако дадена
държава е изпълнила своята част от сделката, то е време и останалите национални
правителства да го направят. Именно това се очаква от партньорите на равнище
ЕС.
6. Защита на данните
Защитата на данните е основно право в Европа и в България (член 8 от Хартата за
основните права, член 16 от Договора и член 32 от Конституцията на Р. България).
Скандалът с американската програма за наблюдение PRISM и другите скорошни
скандали, свързани с данни, са предупредителен сигнал. И се радвам, че това
предупреждение доведе до консенсус сред всички европейски институции за
необходимостта да обединят сили за установяване на стабилни правила за защита
на данните в Европа.
Реформата в областта на защитата на данните отразява реакцията на ЕС по
отношение на PRISM и другите нарушения на неприкосновеността на личния
живот. Реформираните правила за защита на данните в ЕС ще служат за
предпазване от PRISM.
Новите правила ще гарантират, че основното право за защита на данните в ЕС се
отстоява. За да укрепи допълнително това право, Комисията реши да направи
оценка на Споразумението за неприкосновеността на личния живот, което
позволява на дружествата да прехвърлят данни от ЕС към САЩ. В крайна сметка
може да се окаже, че неприкосновеността на личния живот не е толкова
неприкосновена.
7. Бъдещето на Европа
Според мен най-добрият начин да повишим легитимността на Европа е като
превърнем нашия Съюз в Съединени европейски щати. Като в САЩ и ние се
нуждаем от двукамарна система за Съединените европейски щати. Стабилен
политически Съюз със стабилно „правителство“ (Комисията) и две камари —
Европейски парламент и „сенат“ на държавите членки. Това европейско
„правителство“ трябва да се отчита пред избрания пряко Европейски парламент.
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Окуражих се, като видях, че според миналогодишното ни обществено допитване за
правата на гражданите и за бъдещето на Европа мнозинството от включилите се
български граждани считат, че ЕС трябва да прерасне в политически Съюз: това
мнение споделят 64 % от запитаните, докато средно за ЕС те са едва 31 %. Това е
едно добро начало за дебата.
8. Свобода на медиите
Аз подкрепям силните и свободни медии. За мен няма нищо по-добро от силната и
свободна преса, която да следи политиците бдително и зорко.
Политиците трябва да дават пример, да проявяват голяма толерантност към
критиките и да гарантират, че всички гласове — както тези на техните
съмишленици, така и тези на техните опоненти — са защитени.
Свободната преса е в основата на всяко демократично общество. Вярвам, че
българските власти ще гарантират, че заплахите, отправени към журналисти и
тяхната физическа цялост, не се толерират и се разследват.
9. Ползи от членството в ЕС
Свободно движение, достъп до единния пазар и достъп до европейския пазар на
труда — всички те се ценят високо от българските граждани. Всяка година
българите, които работят в друга страна от ЕС , внасят в българската икономика
около 2 милиарда евро. След присъединяването на България към ЕС преките
чуждестранни инвестиции в страната рязко се покачиха, тъй като инвеститорите
придобиха доверие и сигурност. През някои години преките чуждестранни
инвестиции достигнаха до 2 милиарда евро.
Европейските фондове спомогнаха да се изгради инфраструктурата. Много
земеделски производители нямаше да оцелеят без финансовата подкрепа от
Европа.
От 2007 г. международните и съседските отношения на България са толкова добри
и стабилни, колкото никога преди това — още един пряк резултат от членството в
ЕС.

Източник: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
Снимка: http://www.facebook.com/ECinBulgaria
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МЛАДЕЖИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА” ЗАСНЕМАТ ВИДЕОКЛИП С ПРЕПОРЪКИ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
През месец юли част от младежите от студентски клуб „Европа” се събраха, за да
запишат своите послания за по-доброто реализиране на стратегията за развитие
на ЕС - „Европа 2020”. Предложенията, които дадоха младите хора са финалната
задача от проекта „CITYCOM” по програма „Европа за гражданите”.
През годината студентите се включиха в няколко обучения и проведоха
дискусионни срещи, на които обсъждаха предложения за по-лесното и
практическо прилагане на целите от стратегията. Тези препоръки те представиха
през месец май 2013 година във Варшава по време на международен граждански
форум, на който присъстваха представители от Полша, Испания, Швеция, Италия,
Франция и България. До края на годината представителите на шестте страни –
партньори по проекта ще изложат препоръките си към Европейската комисия в
общ видеоклип. Основните теми, които участниците засягат са: подобряване
качеството на образованието, икономически растеж чрез инвестиции в малкия и
среден бизнес, предприемане на конкретни мерки за социална интеграция и т.н.
Видеото ще бъде публикувано на официалния сайт на проекта на английски както
и на шестте официални езика на държавите, участващи в проекта.

Официален сайт на проекта: http://www.citycom2020.eu/

За подробна информация за всички реализирани през месеца събития,
посетете официалната страница
на Европейски информационен център „Европа Директно”, Велико Търново
www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР
ЗА М. АВГУСТ 2013

10 АВГУСТ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОПА” И КЛУБ „МЛАД
ЕВРОПЕЕЦ”

11 – 18 АВГУСТ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ХОТЕЛСКИ
КОМПЛЕКС „МОМИНА КРЕПОСТ” – МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ ЗА
ЛИДЕРСТВО

12 АВГУСТ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
МЛАДЕЖТА – ПОЛИТИКИ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА

17 АВГУСТ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – МЛАДЕЖКИ ХЕПЪНИНГ
„МЛАДИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПА”
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